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Mehmet Üzgün kör säkert i Moerdijk
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Säkerhets
frågan

HUR SÄKERT ÄR DITT JOBB?
HAR DU FÖRESLAGIT
FÖRBÄTTRINGAR I DIN
ARBETSMILJÖ?

Mariëlle Hermus,
redovisning, Moerdijk:

– Vi genomför säkerhetsövningar
3-4 gånger per år och är utrustade med skyddskläder som t ex
säkerhetsväst, hjälm och skor.

Peter Duifhuis, affärs
områdeschef, Moerdijk:

– Säkerhet är vår första prioritet.
Tyvärr är säkerheten sämre
utanför grinden med många
transportfordon.

Sheila van Es, personal
och finans, Moerdijk:

– Jag har bett om en säkrare
väg mellan parkeringen och
ingången till kontoret. Nu
finns det en trottoar.

Wout Boender, produktionschef,
Moerdijk: – Jag har bett att få en högre
kant vid lastkajen. Det fanns en risk att
man kunde köra över kanten med bakhjulen på trucken. Nu är sidorna 35 cm
höga, så den risken finns inte längre.

WORKSHOP FÖR SÄKERHET I MOERDIJK

Ur Säker Källa:

Roger Johansson, VD, LKAB Minerals AB. 


Certifikat
för säkerhet
Säkerheten Först inom LKAB är ett arbete
som bygger på ansvar, nytänkande och
engagemang från alla medarbetare.
LKAB Minerals arbete med Säkerheten först
drivs framåt genom en kommitté där representanter från LKAB Minerals och LKAB ingår.
Uppdraget innefattar att utveckla Säkerheten
först utifrån de olika verksamheternas behov.
Kina, Turkiet, Finland, Holland och England
är exempel på länder där LKAB minerals har
produktionsverksamheter.
En gemensam nämnare som LKAB redan
idag utgår ifrån i Säkerheten Först-arbetet,
oavsett nationella lagkrav, är den internationella standarden för arbetsmiljö och säkerhet;
OHSAS 18001.
LKAB Minerals BV i Holland blev under 2012
som första del inom LKAB certifierade enligt
OHSAS18001, och detta har också kommit att
bli ett startskott för övriga LKAB att påbörja
arbetet mot en certifiering.
Genom att fortsätta certifiera verksamheter
utifrån denna standard, får vi en kvalitetsstämpel på att vi arbetar på ett bra sätt med
arbetsmiljö och säkerhet.
Våra medarbetare, våra leverantörer och
våra kunder ska vara trygga att LKAB:s arbetssätt, ambitioner och mål inom Säkerheten
Först håller högsta internationella klass.


ROGER JOHANSSON
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Ali Ozdemir satte nytt fokus på säkerheten vid ett workshop

Mineralerna sorteras
i storlekar, mals och
förpackas i big bags
på 1 – 1,5 ton eller i
papperssäckar på 25
kilo för olika kunder.
Anläggningen innehåller både lagringsutrymmen, sovring
och kvarnar. Mer än
120 000 ton produkter hanteras årligen.
Mellan lossning från
Säker chef – Yvonne Dirken,
båtarna till förädling
LKAB Minerals BV, Moerdijk.
och utlastning finns
– När vi väl hade risker
många riskmoment
och åtgärder kartlagda var certifie
att hantera. Fordonsrörelser, stoft och
ringen egentligen en enkel match.
maskinella risker är kartlagda.
Systematiskt säkerhetstänkande fanns
redan, säger Yvonne Dirken.
– Enligt lagen måste vi göra en
Vid LKAB Minerals BV i Moerdijk
riskanalys vart tredje år. Vi hade en
arbetar 25 personer, varav en tredjedel
säkerhetsmanual redan för två år
är kvinnor. Moerdijk ligger vid en hamn
sedan där vi följt en ISO-standard. Så vi
söder om Rotterdam. Platsen är stratevar väl förberedda inför certifieringen.
gisk för hantering av mineraler.
Dessutom tog vi ett eget initiativ med
– Vi tar in magnetit från LKAB och
en workshop om säkerhet med alla
dolomit från externa leverantörer. Dessanställda, säger Yvonne Dirken.
utom hanterar vi ett aluminiummineral,
På workshopen skulle alla lägga
ATH, säger Yvonne Dirken.
fram tre egna förslag till förbättringar
MOERDIJK.

Hos LKAB Minerals BV i
Moerdijk, Holland, sitter
säkerheten i första rum
met. Yvonne Dirken, vd,
startade för ett år sedan
en workshop där perso
nalen fick ge egna för
slag till förbättrad säker
het. Nu är anläggningen
certifierad enligt OHSAS
18001, en arbetsmiljöoch hälsostandard för
ledningssystem.

Marius Oskam kartlägger risker systematiskt.

inom företaget, förbättring hos kolleger
och en förbättring hos den anställde
själv.
– Det startade en tankeprocess hos
alla anställda. Vi fick mycket intensiva
diskussioner. Framförallt insåg alla att
företaget sätter säkerheten först och att
säkerheten beror på attityden hos mig
och mina kolleger. En del förbättringar
sattes igång redan dagen efter. En nonchalant attityd till säkerheten ändrades.
Det var också mitt mål, säger Yvonne
Dirken.
Utfallet är mycket positivt. Det senaste
året har bara ett olycksfall inträffat på
anläggningen.
– Den stora utmaningen nu är att bli
ännu bättre från en så låg nivå. Men vi
registrerar tillbud och beteenden som
måste följas upp. Vi har räddningsövningar två gånger om året, möten om
Säkerheten först och utbildar nyanställda i vårt säkerhetstänkande.
– Hos oss kan alla bli säkerhetsarbetare, säger Yvonne Dirken.



TEXT: MAURITZ MAGNUSSON
FOTO: MARCEL OTTERSPEER

Ali Ozdemir håller ett öga på säkerheten i Moerdijk.
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Säkerhets frågan
HUR HITTAR NI
RISKER I ERT
ARBETE?

Torje Johansen,
kvalitetstekniker,
LKAB Norge AS:

Conny Stålnacke,
vaktmästare, Kiruna:

– I kontorsmiljöerna är riskerna inte så många. Vi jobbar
ofta två och två för att kunna
eliminera eventuella risker.

– Vi genomför ”Sikker Jobb
Analys”, skyddsronder och
inspektioner regelbundet.

REVISORN TAR TEMPEN
PÅ ARBETSMILJÖARBETET
KIRUNA. Roger Strålberg är en av
LKAB:s sex revisorer med uppdrag att
hjälpa verksamheten att fokusera på
arbetsmiljöarbetet.
 - Våra ledord är ständiga förbätt
ringar och vi finns där för verksam
hetens och medarbetarnas skull,
förklarar Roger Strålberg.
Varje år utförs totalt närmare 230 interna revisioner runt om i LKAB. Antalet
arbetsmiljörevisioner har ökat.
Roger Strålberg beskriver en revision
som en vågskål där ena sidan innehåller en karta av lagar, regler, avtal och
kontrakt som jämförs med andra skålen
som är verkligheten.
– Vi reviderar i samråd med Företagshälsovården och vi besöker arbetsplatserna för att både se och prata om
hur arbetsmiljöarbetet bedrivs. Efter
dialogen skriver vi en revisionsrapport.
Avvikelser ska sedan generera förbättringar för medarbetarna och verksamheten. Arbetsmiljörevisioner görs också
hos våra kontrakterade entreprenörer.
LKAB strävar efter att bli arbetsmiljöcertifierade och målsättningen

TÄVLING!

Tävla och vinn fina priser!
2: Vad går en revision ut på?
 Att jämföra förordningar med lagar
 Att jämföra riskbedömningar med
skyddsronder
 Att jämföra karta med verklighet

Roger Strålberg besöker fordonsverk
staden och produktionschefen Allan
FOTO: RÚNAR GUDMUNDSSON
Eriksson. 

är att 2014 bli certifierade mot OHSAS
18001:2007 som är en internationell standard för arbetsmiljö- och hälsoarbete.
– Certifiering är en trygghet både för
oss, interna och externa kunder samt
leverantörer . Det ska få oss att höja en
hög nivå på arbetsmiljöarbetet ytter
ligare ett steg, säger Roger Strålberg.
ULRIKA WESTERBERG

1: Vad är OHSAS 18001?
 LKAB:s framtida ledningssystem
 En arbetsmiljö- och hälsostandard för ledningssystem
 Ett lagkrav för systematiskt arbetsmiljöarbete
3: Var har LKAB Minerals
produktionsverksamheter i nuläget?
 Ungern, Holland, Taiwan, Spanien och Grekland
 Holland, Tyskland, Tjeckien, Canada och Brasilien
 England, Kina, Holland, Finland och Turkiet

Vad är Säkerheten först för Dig? (Max 10 ord):

NAMN:

AVDELNING:

TELEFON:

Vinnare från förra
numret:
Kristina
Axheim Rublenko, GV

Svaret skickas med brev eller via intern post till LKAB Hälsan, Kiirunavaaravägen 1, 981 86 Kiruna.
Märk kuvertet med ”Säkerheten först-tävling”. Vinnarna presenteras i nästa nummer av Säkerheten först.

WILLIBRORD
VOETS
är 48 år, manager på
LKAB Minerals i Holland

Vad är viktigt i
Säkerheten först arbetet?
– För oss var en brand 2011 i ett
kemikalieföretag i närheten en
ögonöppnare. Det visade hur viktigt
systematiskt säkerhetsarbete på
arbetsplatsen är. Dessutom berörs
omgivningen av vår säkerhet.
– Idag arbetar vi mer strukturerat
och förbyggande. Katastrofövningar
har fått oss alla att bli mer medvetna
om vilka risker som finns i vårt
arbete och hur vi kan hantera en
allvarlig händelse. Det är också
viktigt att diskutera säkerhet och
arbetsmiljö kollegor emellan. Man
ska inte vara rädd att påpeka när
man ser felaktiga handlingar. Det
kan rädda liv.
– En av de största utmaningarna är
den mänskliga attityden. Därför är
det viktigt att redan vid introduktionen av nya medarbetare upplysa
om vårt säkerhetsarbete, att vi
sätter säkerheten först och att vi ska
vara rädda om oss själva och våra
medarbetare.


ULRIKA WESTERBERG
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